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Adventi ének.
L elkek, sz ív e k örüljetek
A z Ü dvözítő közeleg,
F ogadja hálaénekünk,
K it üdvül Isten k ü ld nekünk.
A merre já r , körös-körül
Útjában m inden föld érül,
T ek in tetétő l éj s hom ály,
M int vert hadak, fut, tovaszáll.
K it g yötrő b á n a t s fájdalom
L élek so rva sztó terhe nyom,
Örvendj, közéig, k i m egsegít
S leoldja sú lyos terheid.
E lté v e d e tt boldogtalan,
K i nyögsz a bűn békáiban
B íz z á l , ne félj, m ely fölemel,
A z áldó k é z i t t van közel.
H ozsanna égi fén y s erő,
A z Ur nevében a k i jő.
L ég y üdvöz, üss bennünk tan yát,
S zívü n k epedve vá r reád.
f

Á ra szd el bennünk lelk ed e t
M elyből m eg váltás, üdv ered,
H ogy i tt lenn s tú l a z életen
L elkü n k lelk ed d el egy legyen.
Torkos L ászló.

Báró Prónay Dezső egyetemes
gyűlés megnyitója.
Tisztelettel üdvözlöm a magyarországi ág. hitv.
ev. egyházunk ezen egyetemes közgyűlésén rend
kívül számosán egybesereglett tagokat. Az egybesereglettek nagy száma tanúságot tesz arról, hogy
az egyház iránti érdeklődés — Istennek legyen
hála érte —1 egyházunkban nem csökkent, tíi a
régi közszellem, ól a régi kötelességérzet! Ha néhanéha úgy látszik, mintha csekélyebb volna az ér
deklődés az egyház ügyei iránt, ím, a mai nap
tanúságot tesz arról, hogy mikor az ügyek fontos
sága megkívánja azt, egybe tudnak seregleni az
egyház tagjai. Magyarországi ev. egyházunk alkot
mánya rendkívül széles alapon nyugszik. Alig van
társadalmi szervezet, melyben a közvélemény ki
alakulására, megnyilvánulására oly sok szerv állana
rendelkezésre, mint egyházunkban. Minden egyes
gyülekezet és annak körében annak minden egyes
tagja foglalkozhatik és hozzászólhat az egyházi
ügyekre vonatkozó, az egyház életkörébe tartozó
kérdésekhez. Az esperességi és egyházkerületi gyű
léseken, meg az egyetemes gyűlésen is egyaránt
van alkalom arra, hogy az ev. egyháznak közvéle
ménye, minden, a tekintély által netán látszólag
emelt korlátokon felülemelkedve, megnyilváníttassék. Az egyh. gyűléseinken történt minden felszóla
lásnak nem az adja meg a súlyát, honnan hangzik
az el, hanem megadja a súlyt annak tartalma és a
visszhang, melyet az egyház közvéleményében kelt.
Midőn az egyetemes egyház közvéleményének
megnyilvánulására azonban a tér tág, az bizonyos,
hogy ha új kérdések merülnek fel, annak megíté
lése, hogy mi lesz majd a megalakuló közvéle
mény, felette nehéz. Hiszen nagyon nehéz dolog
tudni, hogy mi is az a közvélemény; egy folyamat,
egy hullám-, ás, egy jelenség, melynek tulajdon
képpen a hatásában van meg a jelentősége.
Midőn a magyarhoni evang. egyház közvélemé
nyének megnyilvánulására meg van az ily tág és
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szabad tér és midőn kétségtelen, hogy minden
nyilatkozatnak tartalma adja meg a súlyt, talán
tartózkodhatom attól, hogy ez alkalommal a szo
kásos üdvözlő szavak után további nyilatkozatot
tegyek. Egy-két szót tán mégis meg méltóztatnak
engedni.
Előrebocsátom, hogy minden nyilatkozatom ön
magában véve nem tekinthető egyébnek, mint
egyéni véleménynek; de míg egyrészt azt tar
tom, hogy az az állás, melyet egyházunkban hitsorsosaink bizalmából betöltők, némelykor igenis
kötelességemmé tesz bizonyos tartózkodást, addig
tán nem megy az ezen állással egybekötött köte
lesség. hogy korlátot szabna az egyéni meggyőző
désnek, mint ilyennek, korlát és tartózkodás nél
küli kijelentésére. Midőn a gyűlés határozatát mondja
ki az elnök, természetes, hogy neki a legteljesebb
tárgyilagosságra kell törekednie ; természetes, hogy
a legteljesebb elfogulatlanság az ő kötelessége;
egyéb nyilatkozataiban azonban kötelessége az
általános protestáns kötelesség: a nyíltság, az
őszinteség.
Igen tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg nekem
ezek után, hogy egy visszapillantást intézzek négy
századra kiterjedőleg.
Az általános szellemi áramlatokra, az általános
közművelődési, társadalmi, sőt közgazdasági fejlő
désre is, mert azok a kérdések, melyek ma egy
házunk közvéleményét oly kiváló mértékben ér
deklik, nem olyanok, hogy e kérdések keletkezé
sének okait a mai időkben kellene keresni, hanem
azok meglehetősen távoli fejlődésnek eredményei.
A bámulatos haladás, melyet a múlt században,
különösen annak közepe táján, az emberi kutatás
az ismeretek táján elért; a tudományos ismeretek
bámulatos kiterjesztése, ezzel kapcsolatban a ter
melő erőknek a találmányok segítségével, — mik
ismét a tudománynak köszönik létüket — rend
kívüli fokozása: a múlt idők egyházi viszonyait
rendkívül megváltoztatták.
Az az átalakulás, mely a múlt század közepén
beállott, sokkal nagyobb volt, mint az előző idők
ben hosszú századokon át történt változás.
A lelki világban, a szellemi életben nem ugyan
kizárólag, de rendkívül kifejlődött az anyagias és
gépies felfogása mindennek; majdnem uralomra
jutott a 60 as. 70-es években a materialisztikus
felfogás. Erre az időszakra esik Darwin elméleté
nek elterjedése; erre az időszakra esik a mate
rialisztikus felfogásnak Büchner által való nép
szerűsítése.
Ez az egyik irány. De ez parallel más irány
ban is mutatkozik.
A tudásnak ez a rendkívüli mélysége, az isme
reteknek ez a rendkívüli elterjedése, a vagyoni jó 
létnek látszólagos gyarapodása, a közgazdaság ere
jének óriási fejlődése, a kényelem és fényűzés
nagyobb megelégedést mégsem adott. A materia
lisztikus felfogás és a közgazdasági fejlődés óriási
mértékének eredményeként mi mutatkozik ? A pesszi
mizmus. Ez, mint tilozolia Schopenhauer- és Hartmann-, meg a buddhista Nirvánában nyilatkozik
meg. Ennek a fejlődésnek ellenhatása a vallásos
érzület megélénkülése az egész vonalon.
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Midőn egyrészt azt látjuk, hogy a materialisz
tikus felfogás mintegy kulminál, ugyanakkor esik
a r. kath. egyház fejlődése is a pápai infallibilitásnak proklamálásába.
A római egyház fejlődése nagyon sajátszerű és
különös. Tudom azt, hogy azt úgy szokták oda
állítani, mint valami öröktől fogva változatlant és
változhatatlant; de nem úgy van. A katholicizmus
alakul, fejlődik; de fejlődésének iránya mindig
egy: a tekintély elve ; s ez kulminál a csalhatatlanságban.
A vallásos érzésnek az a megnyilatkozása ön
magában örvendetes volt; de a vallásos érzésnek
ez a megélénkülése egyszersmind a felekezetiségnek és a-felekezeti ellentéteknek a fejlesztését is
maga után vonta, úgy, hogy a felekezeti ellentétek
élesebbek lettek.
A felekezeti ellentéteknek ez a kiélesedése ma
gyarhoni protestáns egyházainkat nagy mértékben
foglalkoztatja; de nem Magyarországban keresendő
ennek az oka, hanem abban az általános áramlat
ban, mely egész Európában, a materializmus és
pesszimizmus feltűnésével, az ezek ellen mutatkozó
visszahatásból keletkezett. Hozzánk ez a máshol
kifejlődött áramlat eljutott, mert Magyarország is
az európai népek polgáriasodásának hatása alatt
áll, azok körén belül él. Meggyőződésem tehát az,
hogy a közvéleményt nálunk foglalkoztató kérdé
seknek gyökerét távolabb kell keresnünk.
Ezzel a helyzettel, azokkal a jelenségekkel az
evang. egyháznak számolnia kell, hisz a hit és a
tudás nem szükségszerű ellentétek, ezeknek az ön
tudatban harmonikus összhangba kell összeolvadniok; s e harmonikus összhangnak létrehozása: ez
az evang. egyháznak feladata.
A keresztyénség a maga tisztaságában az örök
eszmény, mely felé törekednünk kell, mert keresz
tyéni alázatossággal valljuk be, hogy mi ettől távol
vagyunk, erre csak törekszünk. A keresztyén vallás
a szeretet vallása; ez nem ismer kényszert. A szeretetből önként következik a türelem. A vallási
dolgokban való türelem tehát az evang. egyházak
nak lényegében fekszik, azokból szükségképpen
következik.
A vallási dolgokban való türelmet természete
sen nemcsak úgy értelmezem én, hogy felebará
tainkat hitökért ne üldözzük, rájuk kényszert ne
gyakoroljunk, mert hiszen mindenki tudhatja már ma,
hogy a hit a lélek legbensőbb sajátja; erre volta
képpen kényszert gyakorolni nem lehet; legfeljebb
arra lehet, hogy valaki bizonyos hitet színleljen,
de arra, hogy higyjen, nem. Ebből tehát az követ
kezik, hogy tiszteljük más felebarátaink meggyő
ződését és nézetét. Fogjuk föl a keresztyénség szá
mos felekezetekre való tagozódását, úgy ahogy azt
a presbiteri szövetségnek gyönyörű szép jelszava:
„Lampades multae, séd una lux“ (A világitó test
sokféle, de a fény egy).
Minden kér. felekezetben benne van a keresz
tyénség örök igazsága: a szeretet; mig ezt meg
nem tagadják, rájuk alkalmazható, hogy „Lampa
des multae “.
A reformáció bajnokainak küzdeniük kellett:
támadniok is kellett, hogy kivívják a vallás és
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lelkiismereti szabadságot. Nem csoda tehát, hogy gonosszal az ő életének minden napjaiban.
a hév némilyiket elragadta; mégis büszkén mutat Keres gyapjút vagy lent és megkészíti azokat
hatunk arra, hogy Luther is hirdette, „Von dér kezeivel akaratja szerint. Hasonló a kereskedő
weltlichen Obrigkeit" című művében — miké'p a hajókhoz, nagy messziről béhozza az ő ele
hitre ne kényszeresünk senkit („Mán soll zum Glau- delét. Es felkelvén még éjjel, eledelt ád az
ben niemanden zwingen“).
ő házának és szöszt az ő leányinak. Gondol
Ezek azok az általános szempontok, melyek kodik mezőn való örökségről és megveszi azt;
engem mindazon kérdések megítélésénél vezérelnek, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. Ö maga
melyek mai tanácskozásunk tárgyát képezik. Tán is az ő derekát megövedezi, és megerősíti ka r
nem is lenne szükséges, hogy e kérdések némelyi jait. Látja, hogy hasznos az ö m unkálkodása:
kére rámutassak, de tán óhajtják, hogy egy dologról meg nem átúszik éjjel is az ö világa. Az ő
röviden jellemezzem nézetemet, még pedig azért, kezeit veti a fonókerékre és kezeivel fogja az
mert igen röviden tehetem meg a z t; röviden azért, orsót. Az ő m arhát m egnyitja a szegénynek és
mert egyházunk körében e kérdéssel bőven, igen kezeit kiterjeszti a szükölködó'nek. Nem félti
bőven foglalkoztak s mert egyszerűen rámutatha az ő háznépét a hidegtől; mert egész háznépe
tok oly nyilatkozatra, melynek lényege az én né felruháztál ott béliéit ruhákkal. Szőnyegeket csi
zetemnek megfelel. A „Ne temere“ ügyében a lé nál m agának; bíbor és bársony az ő öltözete.
nyegre nézve osztozom Tisza István nézetében.
Esm érik az ő férjét a kapukban, m ikor ül a
De annyi teendő várakozik ránk, hogy az elmé tartom ánynak véneivel. Gyolcsot sző és eladja:
leti fejtegetésekből elég; azért ismételvén azt, hogy és öveket, m elyeket ad a kereskedőknek. Erő
sohasem kívánok több jelentőséget tulajdonítani és ékesség az ő ruhája és nem fél a követke
szavaimnak, mint amennyivel azok tartalmuknál zendő időktől. Az ő száját bölcsen nyitja meg
fogva bírnak, még egyszer szívélyesen üdvözlöm és kegyességnek tudom ánya vagyon nyelvében.
egybegyűlt egyháztagjainkat! — Mivel pedig a Szorgalmatoson vigyáz az ő háznépe dolgára
megbízó-levelek kellő számmal beadattak, ennél és a restségnek étkét nem eszi. Felkelvén az ő
fogva ezen gyűlést azon óhajtással, hogy engedje fiai, boldognak m ondják ötét; az ő férje hason
az isteni gondviselés, mikép az az ima, melyet az latosképpen dicséri őtet.» (Péld. XXXI. 10— 28.)
Istenházában áhítattal hallgattunk meg, hassa át
Mai m odern író nem is jellemezheti szebben
mindnyájunkat ezen tanácskozások folyamán és és m éltóbban a jó és hív hitvestársat, mint a
minden egyházügyeink intézésében, — megnyitom. hogy az idézett szavakban jellemzi Salamon, a
bölcs. Valóban a nőnek erényei, nemes tulaj
donai férje oldala mellett, övéi körében ragyog
nak föl legfenségesebben. Legmegfelelőbb helye
A bölcs asszony építi az ö házát. a férfi oldala mellett van. Ott, a családi szen
télyben lehet a legnagyobb, ott lehet igazán
Irta : Kovács Andor.
nagy a nő. A nő természetes hivatására m ár
Hát nem természetellenes dolog-e m indun azzal is rám utatott az Alkotó, hogy az első n ő t:
talan árnnyal, felhővel vonni be azt a ragyogó, Évát, az első férfinak, Ádámnak az oldalbor
bájos arcot, amellyel azért ruházta fel a nőt dájából teremtette. Rendeltetését találóan írja
az alkotó Isten, hogy annak sugarai fényt derít le a Talm ud a teremtés történetében. Ez a szent
senek az élet nehéz küzdelmei között sokszor könyv arra a kérdésre, hogy miért terem tette
elsötétülő férfi lélekre?! A küzdés szele lesöpri a nőt az Isten a férfi oldalbordájából és nem
a nő finom lelkületének, gyöngéd szivének hím  más részéből, így felel: «Azért nem teremtette
porát; az élet kemény harca kivetkőzteti a a férfi fejéből, mert nem akarta, hogy ő hor
gyöngébb nem et egész valójából. Istentől nyert dozza az élet gondjait; szeméből azért nem,
magasztos hivatását, női méltóságát, báját, fen hogy ne a külvilágra tekintgessen ; füléből azért
ségét ne dobja oda zsákmányául a világnak a nem, hogy ne halljon meg m indent; nyelvéből
nő, a családi szentélyből ne lépjen ki, a kül azért nem, hogy ne legyen mindent kibeszélő!
világ terére ne lépjen át csak egy esetben, ha karjából azért nem, m ert a fárasztó m unka nem
m ár nincs más menekvése, ha e lépést elhárít- neki való jlábábólazértnem , hogy neszaladgáljon
hatatlanul a szükség, a kenyér s a becsület folytonosan ide-oda, hanem legyen otthon ülő.
parancsolják reá. A nőt a férfi segítőtársául Az oldalbordából pedig azért, hogy legyen férje
teremtette az Isten. Maga mondja a Teremtő: szívéhez k ö zel; ne legyen előtte, hanem min
«Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek dig mellette, ne uralkodjék férje lelett, de legyen
nékie segítőt, m ely m indenkor ő előtte legyen » . azzal egy a szeretet és ragaszkodás köteléke
(Mózes I. 2. r. 18. v.) «A gyors asszony koro á lta l» íme néhány m ondatban milyen mesterinája az ő férjének», mondja tovább a Biblia. leg van megrajzolva a nő igazi hivatása. «Legyen
(Péld. XII. 3.) Pál apostol szerint «az asszony szívéhez közel», mondja a Talmud. E négy
a férfiú dicsősége». (I. Kor. XI. 7.) A Példa szóban a nőnek egész élete, világa, célja, ren 
beszédek írója így jellemzi a jó hitvestársat: deltetése bentfoglaltatik. Meg van jelölve az a
<Gyors, serény asszonyt kicsoda találhat ? Mert hely, a hol a nő igazi célját elérheti, a hol mást
ennek ára sokkal felülhaladja a kárbunkulu- boldogítva a maga boldogságát is fellelheti. S
sokat. B ízik ahhoz az ö férjének lelke és annak hogy e célját teljes mértékben elérhesse, szük
m arhája el nem fogy. Jóval illeti ötét és nem séges, hogy benső világa tiszta érzelmekkel tel
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jes, nemes, emelkedett legyen. A szív és lélek
műveltsége elengedhetetlen s legfőbb ékessége
a nőnek. S ezt a szívbeli s lelki műveltséget a
társadalmi külső szokások mesteri ismerete,
azok elsajátítása meg nem adhatja, képzettség,
tanulmányok nem biztosíthatják, ezeknek tudása,
ügyesség, művészet nem pótolhatják. Mint isteni
szikra bele van az oltva minden egyes női
szívbe, csak ne öljék el a zsenge kebelben,
fejlődésében el ne nyomják, fényét, ragyogását
el ne homályosítsák hamis nevelési elvek, avagy
társadalm i üres szokások.
(Folyt, köv.)

Gyűlések hónapja.
III. Az egyetemes közgyűlés.
Évtizedek óta nem emlékszünk ilyen népes
egyetemes közgyűlésre. Még a harmadik napon is
zsúfolásig telve volta Deák-téri terem, holott máskor
második nap lankadni szokott már az érdeklődés.
Alig hiányzott valaki az egyház számottevő emberei
közül. Egyedül az egyházi főjegyző széke volt
üres. Poszvék Sándor, akinek alakja nélkül az
elnöki s jegyzői asztalt elképzelni sem tudtuk,
akinek bölcs megfontoláson alapuló felszólalásait
mindig feszült figyelemmel és nagy tisztelettel
hallgatták minden oldalról, agg korára hivatkozva,
leköszönt tisztéről. A gyűlés jegyzőkönyvbe iktatta
érdemeit s a távozót a tiszteletbeli főjegyzői címmel
tisztelte meg.
A nagy érdeklődés okát nyomozva két jelen
ségre bukkanunk. Az egyik az a feszült izgalom,
a melyet a „Ne temere“ nevű pápai dekrétum
fölidézett s a mely alkalmas arra, hogy nálunk a
családi élet kötelékeit a vegyes házasságoknál
meglazítsa és fölbontsa. Minden protestáns egyház
megye és kerület felszólalt ez ügyben; lapok,
röpiratok megvitatták, de mivel az ellentábor sem
állt némán s a ogos bírálatra harcias fenyege
tőzésekkel válaszolt; mivel a protestáns vezér
férfiak közt is eltérés mutatkozott a követendő
eljárásra nézve : az egész közvélemény nagy érdek
lődéssel várta egyetemes gyűlésünk állásfoglalását.
A másik ok az egyetemes nyugdíjintézet létesítése,
illetőleg átalakítása, amely minden parókhiának és
gyülekezetnek életérdeke volt. A nagy várakozást
a gyűlés lefolyása nem is hazudtolta meg.
Fent közöltük már Báró Prónay Dezső egyet,
felügyelő megnyitó beszédét az „Ev. Őrálló“
nyomán. Nem kisebb jelentőségű azonban az a
válasz sem, amelyet Prónay a gyűlés előtt nála
tisztelgő küldöttségnek Zsilinszky Mihály üdvözlő
szavaira adott. E két beszéd kiegészíti egymást s
igazi protestáns szellemével most is nagy hatást
tett a gyűlés tagjaira. Közöljük e választ is t.
laptársunk szövege után, mert fontosnak tartjuk,
hogy minél többen olvassák.
„Köszönöm — úgymond — a megtiszteltetést,
melyben a hagyományhoz képest, ez alkalommal
is részesítettek. Mindig a meghatottság bizonyos
érzelmével fogadom és viszonozom e szives üdvöz
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letét és megtiszteltetést, a meghatotság ezen érze
tével fogadom és viszonozom ma is, és kérem,
legyenek meggyőződve, hogy amint Zsilinszky
őnméltga, a bányai kerelet felügyelője mondotta
nekünk, megtesszük, hogy kerüljünk minden sze
mélyes vonatkozású dolgokat (Úgy van!); különö
sen a jelen pillanatban tömörülnünk és azt keresnünk
kell, ami a lelkeket összetartja és eltekinteni
attól, ami az erők fogyatkozására vezetne. A jelen
körülmények közt azt kell keresnünk, ami a lelke
ket erősíti és evang. egyházunkban a valódi evan
géliumi keresztyén szeretetet és közszellem uralmát
megszilárdítja (Éljen!) Mindenütt az alkotmányos
élet főjellemvonása az, hogy nem csak a vélemény
szabad nyilvánítását tiszteljük, hanem a_ vélemény
érvényre juttatására való törekvést is (Úgy v an !)
Fölteszem és az üdvözlő beszédből méltán követ
keztetem, hogy teljesen egyetértünk arra nézve,
hogy a vélemény szabad nyilvánításában korlát
elénk szabva nincs oly értelemben, hogy akiket a
hívek közbizalma egy-egy állásra kijelöl és hiva
tallal megtisztel, azok kötelességévé teszi, hogy
midőn arról van szó, hogy ki kell fejezni a köz
megállapodást, azt teljes tárgyilagossággal és nyílt
sággal fejezzék ki. Ha van valami, amihez rajongó
szeretettel ragaszkodom, ezaz alkotmányos szabadság;
s ezt nemcsak a politikában, hanem még inkább
a protest. szabadságra alkalmazom. A szabadság
a protestantizmus éltető eleme; a szabad vizsgá
lódás és kutatás a hitben és az egyh. közigazga
tásban, meg az egyház alkotmányos életében.
Erre nézve lehetnek eltérő nézetek, de a szellem
egy. Abban a küzdelemben, mely időnként szünetelt
ugyan, de teljesen meg nem szűnt, vagyis a fele
kezetek közti ellentétekben veszélyt látok jelenleg.
Én azt hiszem, hogy e veszély kicsinylésére nem
lehet következtetni abból ha valaki bízik egyhá
zunk és az igazság erejében. — A felekezeti ellentét
nyugatról jövő áramlat, mely régibb keletű és
hazánkban újabban csapott fel. Ezt mélyen kell
sajnálni; de azt is kell tapasztalnom, hogy a róm.
katholicizmusra a protestantizmusnak bizonyos
indirekt hatása nyilvánul. A széles alapokon való
terjeszkedés, milyen a jelenlegi, nem felel meg a
katholicizmusnak és benne a tekintély elvének
különösen akkor, amidőn a tömegeket megnyerni
igyekszik. A kath. autonómiáról oly értelemben,
mint most nálunk azt hangoztatják, egy országban
sem hallunk beszélni Ez is arra mutat, hogy a
protestantizmusnak óriási hatása volt és van most is.
Ennélfogva nem tekintem csüggedéssel, hanem
bizalommal a jövőt. Nem szeretem a politikai
vonatkozásokat belevenni az egyházi életbe, de nem
fognak félreérteni, midőn azt mondom, hogy amily
szomorúnak látom a politikai jövőt, oly teljes biza
lommal tekintem a protestantizmus jövőjét. (Éljen!)
Egy dologban azonban nem lehet nézeteltérés:
az elfogulatlan katholikusok jóindulatára az okosság
parancsából, a valódi felebaráti keresztyén szeretet
és türelmesség parancsából súlyt helyeznünk kell.
A vallási türelem megkívánja, hogy embertársunk
vallási érzületét ne háborgassuk; és különösen
a keresztyén felekezetekre alkalmazott türelmesség
a valódi felebaráti szeretetet megvalósítja és vala-
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mennyiüket a Jézus Krisztus alkotta láthatatlan
egyház (Ecclesia invisibilis) tagjaivá tesz, melyhez
embertársaink felekezeti különbség nélkül tartoznak.
Mélyen ragaszkodv-a tehát vallási meggyőző
désünkhöz, megengedem, hogy embertársaink a
maguk üdvösségét a keresztyénség más formájában
keresik. A rém. katholicizmus, mint tan, nem
türelmes és minden tétele — akár dogmatikai,
akár disciplinaris — az ellenkező meggyőződésűre
azonnal kimondja, hogy „Anathema sit!“ De van
nak türelmes katholikusok is, még pedig nagy
számmal. — A protestantizmus mint tan, türelmet
követel; de vannak türelmetlen protestánsok. Vannak
felabarátaink, kiknek a miszticizmusra hajló kedé
lyüknél fogva a katholicizmus külsőségeire szük
ségük lehet; de ezzel együtt járhat a saját egy
házunkhoz való törhetetlen ragaszkodás. Mind ez
biztosítani fogja egyházunk békés fejlődését. Adja
Isten, hogy ez az idő mennél előbb következzék
b e ! Egymás közt tartsuk fenn a jó egyetértést és
az érintkezés formáinak azt a patriarchális módját,
melyet őseinktől örököltünk. (Éljenzés.)
Terünk nem engedi, hogy a tárgyalás menetét
részletesen ismertessük, de ez nem is szükséges.
A folyó ügyeket a megszokott mederben tárgyal
ták le. Nékünk azon tárgyakat kell megjelölnünk,
amelyek az idei egyetemes gyűlést emlékezetessé
s az utókor szemében nevezetessé teszik. Két
szempontból ítélhetjük m eg: alkotásai és védő
intézkedései, harcai után. Mert egyházunk még
ma is olyan, mint a fogságból hazatért templomT p ü o Izrael. Egyik kezével a falakat rakja, hogy
építse az úrnak szentelt hajlékot, — a másik
kezében kardot forgat, hogy a falakat az épülő
templomot védje irigy ellenség gonosz szándékától
s alattomos tőrvetéseitől. Örvendetes dolog, hogy
az idei egyetemes gyűlés nem volt meddő s pár
szép alkotásra hivatkozhatik.
(Folyt, köv.)

V EG Y ESEK .
Búcsúünnep és beiktatás. A Deák-téri evang.
templomban október hó 25-én délelőtt kettős ünnep
volt. Féltizenegy órakor mondotta búcsúzó beszédét
a budapesti magyar evangélikus egyház érdemek
ben megőszült és nyugalomba vonuló lelkipásztora,
Horváth Sándor, aki harminckét év óta volt igaz
és odaadó támogatója minden hivének. A templomot
ebből az alkalomból zsúfolásig megtöltötték a hívek,
azok, akik a távozó lelkipásztor igéiből évtizedek
óta merítettek hitet és vigasztalást. A szép ünnepre
eljöttek Boltik Frigyes dr. és Scholtz Gusztáv
püspökök és Zsilinszky Mihály egyházkerületi
felügyelő. A díszes közönség soraiban ott volt
Bókay Árpád dr. udvari tanácsos, egyetemi tanár,
Wágner Géza d r , a pesti egyház presbitériuma
csaknem teljes számban és mások. Horváth Sándor
beszédében hangoztatta, hogy negyvenhét évi lelkészi pályája alatt oly mértékben jutott neki osz
tályrészül híveinek igaz szeretete, hogy nem tud
megválni tőlük a nélkül, hogy ne mondana köszö
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netét mindazoknak, akik munkájában segítették.
A beszéd a jelenvoltakra mély hatással volt és sokan
könyekig meghatva búcsúztak el a lelkipásztortól.
A búcsuzót a reformáció emlékünnep és az újonan
megválasztott lelkész beiktatása követte. A beik
tatóbeszédet Kaezián János evangélikus esperes
mondotta. Utána Baffay Sándor, az új lelkész
lépett a szószékre és köszöntötte híveit. A bekö
szöntőt megilletődve fogadta a hallgatóság. A kettős
ünnep félegy óra tájban ért véget.
Az Országos Protestáns Árvaegylet. Kovácsy
Sándor dr. főgondnok elnöklésével igazgató-választmányi ülért tartott, amelyen bejelentették, hogy az
idén befolyt a Kochmeister Frigyes báró negyven
ezer, a Hutter-család ötvenezer, a Stephany Lajos
tízezer és a Hunfalvy Pálné négyezer koronás
hagyománya; hogy Szana Tamás hatezer, Németh
Ignác ezer, Sárközy Ágnes négyszáz koronát
hagyományozott az egyesületnek, és hogy az Egyesült
Fővárosi Takarékpénztár nyolcezer koronára fogja
kiegészíteni az egyesületnek tett alapítványát.
A jótevők neveit márványtáblán fogják megörö
kíteni. A budapesti árvaházban most 60 fiú és 36
leány nyer nevelést és ellátást, a rozsnyói árva
házban 16 árvát és vidéki családoknál 13 árvát
neveltet az egyesület, továbbá 46 árvának ad nevelési
segélyt. Az egyesület a jövő évben tölti be fenn
állásának ötvenedik évfordulóját, melyet nagyobb
ünnepséggel szándékozik megülni. Ennek az
ünnepnek az előkészítésére a választmány külön
bizottságot küldött ki.
A reformáció emlékünnepe Budapesten. A
reformáció háromszázkilencvennegyedik évforduló
ján a főváros összes protestáns templomaiban
ünnepélyes istentisztelet volt s nagyobbszerű ünnepet
tartottak a budai ref. templomban a Bethlen Gáborkörben és az ev. főgimnáziumban. A Szilágyi
Dezső téri ref. templom zsúfolásig megtelt előkelő
közönséggel, amely az ünnepélyt énekkel kezdte
meg. Utána, a budai ref. egyházi énekkar énekelt,
amelyet Ballagi Aladár országgyűlési képviselő,
egyháztanácsos ünnepi beszéde követett. Ballagi
hatalmas beszédében méltatta a reformáció ünnepét
történeti, kulturális és hazafias szempontból. Majd
Maday Gyula főgimnáziumi tanár szavalta el ez
alkalomra írt szép költeményét s végül ima és a
Himnusz éneke fejezte be az ünnepélyt. A Bethlen
Gábor-kör és a ref. theologiai akadémia önképző
köre a Lónyay-utcai ref. gimnázium nagytermében
rendezett ünnepélyt a reformáció emlékére. Itt is
közének nyitotta meg az ünnepet, utána pedig
Okos Gyula a Bethlen kor egyik alelnöke mondott
imát. Majd Eöri-Szabó Dezső a Bethlen kor elnöke
tartott beszédet, amelyet Sztehló Kornélnak, a
budai ev. egyház felügyelőjének ünnepi beszéde
követett, amelyben fejtegette a protestantizmus
jelentőségét Magyarországon. Utána a ref. theologia
zenekara és a Bethlen-kör énekkara adta elő a
nyitányt a Hugonottákból és egy egyházi éneket.
Viktor János imája és harci Baja Mihály ünnepi
ódája fejezte be a sikerült ünnepélyt. Az ág. hitv.
evangélikus főgimnázium délelőtt 9 órakor szép
reformáció-ünnepélyt rendezett fasori díszterm ében.
Bésztvett a protestáns lanuló ifjúság, a tanári kar
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és az egyházi elöljáróság számos tagja. Bereczky
Sándor vallástanár tartotta az ünnepi beszédet,
hithűségre és hazaszeretetre buzditván a fiatalságot.
Haberern György tanuló költeményt szavalt, Kovács
Tibor a két speyeri gyűlésről értekezett. A Deák
téri templomban Algöver Andor hitoktató, a fasori
templomban Reif Pál hitoktató prédikált az egybesereglett evangélikus növendékeknek. A budai
evangélikus templomban Mohr Henrik hitoktató
tartott reformációi istentiszteletet a budai evan
gélikus tanuló ifjúságnak. Az „Evangélikus családi
kör“ október hó 31-én, szombaton a reformáció
emlékünnepén fényesen sikerült estélyt rendezett
a Deák-téri egyházépület dísztermében, mely erre
az alkalomra zsúfolásig megtelt. Műsoron először
Mendelssohn „Tanulmány“-át és Grieg Wedding
day című darabját hallottuk Szerémyné Bogsch
Elza úrhölgy művészi interpretálásában, ráadásul
pedig Saint-Saens pompás Gavotteját adta elő.
Ezután Majba Vilmos igazgató, a kör elnöke tartott
ünnepi beszédet, melylyel nagy tetszést aratott.
A harmadik számban Kosári Emma énekmüvésznő
ragyogtatta fényes tehetségét Delibes „Lakmé“
című operájának csengettyű-áriájában, Morascher
Hugó tanár diszkrét és elegáns zongorakisérete
mellett. A felzúduló tapsorkánra Hubaynak „Minek
turbékoltok búgó vadgalambok ?“ kezdetű dalát
saját zongorakiséretével adta elő. Majd Versényi
Árpád igazgató Jézus és a hazaszeretet címen
tartott magvas és tartalmas beszédet. Az ötödik
számban is igazi művészi élvezetben volt részünk;
Csuka Béla, az immáron országosan ismert gordonkaművész, mesterének Popper Dávidnak egy Nocturneját, majd Papillonját adta elő, Etelka húga zongora
kísérete mellett, végül ráadásul ugyancsak Popper
Gavotte-ját adta elő. Minden tekintetben rászolgált
a tapsokra Mohr Henrik vallástanár is pompásan
előadott szavalatával. Befejezésül az ifjúsági zenekar
fiatal karmestere, Szendy Attila vezetése mellett
Grieg fantasztikus melódiáju Peer Gynt suite-jének
két részletét játszotta el, valamint Bihary, Bercsényi
nótáját is. A kör hivatalos működését november
hó 8-án, vasárnap délután 4 órakor tartandó köz
gyűléssel kezdi.
A modori evang. kerületi leánynevelö-intézet
a reformáció évfordulója alkalmából 1908. október
hó 31-én, szombaton délután 5 órakor vallásos
estét tartott a következő műsorral: 1. „Ének a
XVII. századból“, Péczeli Imrétől, karének; ének
lik az intézet összes növendékei. 2. „Szonáta Cmollban" a) Allegro molto ed appassionato, b) Allegretto espressivo alla Romanza, c) Allegro animato,
Grieg E.-től, hegedűn és zongorán előadják: Szmerczek Károly zenetanár és Benedicty Szerén int.
tanítónő. 3. „Női lélek, új eszmények" felolvasás;
tartja: Gagyhy Dénes áll. főreáliskolai tanár Po
zsonyból. 4. „Ima“ Schubert F.-től, karének; hár
mas szólamban éneklik az intézet III. s IV. oszt.
növendékei. 5. „Szonáta D mollban" op. 3 1 .1. tétel,
Beethoven L.-tól; zongorán előadja: Benedicty
Szerén int. zenetanítónő. 6 „Költemény" Baksay
Sándortól, szavalja: Kovács Sándor, theol. akad.
tanár Pozsonyból. 7. „Ballade et Polonaise" Vieuxtempstól, hegedűn előadja: Szmerezek Károly zene
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tanár Pozsonyból. 8. „Záró szó“ mondja: Hollerung
Károly főesperes. 9. „Erős vár a mi Istenünk"
karének; hármas szólamban előadják az intézet
növendékei.
Kitüntetés, A király Bohus Pál brassói evang.
esperest az egyház s a közügyek terén szerzett
érdemeiért kir. tanácsosi címmel tüntette ki. A meg
érdemelt kitüntetés alkalmából jókívánatainkat
fejezzük ki a kitüntetettnek.
Késmárkra lelkészszé Kirchknopf Gusztáv Ede
ikladi lelkész választatott meg, Szepes-Bélára pe
dig Ratzenberger Ferenc. A megválasztottakat me
legen üdvözöljük.
A hontsomosi evang. templom felszentelése.
Felejthetetlen lelki örömben volt részük mindazok
nak, akik október hó 18-án Hontsomoson, az ev.
templom felszentelésénél részt vettek. Nagy öröme
volt Hontsomosnak, hogy templomát felépíthette s
ezen örömet fokozta s betetézte, hogy a templomszentelést magas kora dacára dr. Baltik Frigyes,
a dunáninneni kerület szeretett főpásztora szemé
lyesen végezte, aki szombaton érkezett meg Korponán át Hontsomosra.
A korponai vasúti állomáson, ahová délben ér
kezett meg, Hándel Vilmos főesperes s egyetemes
főjegyző fogadta; a korponai evangélikus egyház
nevében annak felügyelője, királylehotai Lehotzky
Gusztáv magyar s tót beszéddel üdvözölte, majd
Halmay László, a korponai járás s Baumerth Ottó
főjegyző h. polgármester a város nevében.
A püspök, Korpona város egyházi s hazafias
történetére utglva, megköszönte a szíves fogadta
tást, magyar nyelven, majd a presbiterekhez szólva,
tót nyelven. A nagy sokaság között ott láttuk a
róm. katholikus egyház képviselőjét is. A fogadás
után hosszú kocsisortól követve, felbokrétázott ko
csin, a püspök bevonult a városba, ahol Lehotzky
Gusztáv felügyelő vendége volt. Pár órai tartózko
dás után kíséretével kiment Hontsomosra.
Útközben Csábrágvarbókon diadalkapu alatt
várta a község apraja-nagyja s a hívek nevében
Vyborny György biró üdvözölte. Az elébe jött hí
vekkel Hontsomosra érve, a diadalkapunál Martis
János lelkész fogadta.
Vasárnap reggel, ezen ritka alkalomra eljöttek
nemcsak a szomszéd község lakosai, hanem Zólyom
ból, lvorponáról, Ledényből, Teszér, Udvarnok,
Devicséről, Dacsólámról igen sokan.
A gyülekezet igen megörült Hándel Vilmos
főesperes jelenlétének is. Jól esett látni körében
a korponai kerület országgyűlési képviselőjét, Czobor Lászlót, Halmay László járási főszolgabírót,
Vajda Pál palásti földbirtokost, számos hölgyet,
10 lelkészt, 14 tanítót, korponai presbitereket s
másokat.
A templomavatási aktus 10 órakor vette kez
detét, amidőn dr. Baltik Frigyes püspök, Hándel
Vilmos főesperes, Dianovszky János darázsi, Fuchsz
Samu szuhányi, Szlávik György dacsoláini, Dedinszky Aladár devicsei, Jamriska János csalli,
Bernáth Pál ledényi, Bobál Samu egyházmaróti,
Martis János helyi lelkész, Karaszka János cerii
s.-lelkész kíséretében a hívektől követve vonult a
templomhoz ének s harangzúgás mellett.

17. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Könyekig megható jelenet volt ez, amint az
összesereglett nép énekli „Mind az, ki reményét"
kezdetű gyönyörű s szép melodiájú éneket, amibe
harmonikusan csengő harangok szava belevegyül.
A Czajhan János, szélesebb körben ismert épí
tész által tervezett s épített tiszta románstílű szép
templomhoz érve, ajtajánál a püspök antifonát
mond s bent a tanítók kara adja a feleletet. Az
ajtónál álló építész átadja a kulcsot a hontsomosi
buzgó felügyelőnek, Lehotzky Gusztáv korponai
ügyvédnek, ki rövid beszéd kíséretében kinyitja a
templomot, a melybe áhítattal vonulnak be a hívek
is. Az összesereglettek oly nagy számmal voltak,
hogy több mint a fele kint maradt. — Megkezdő
dött a szokásos istentisztelet. A püspök oltár elé
lépett, Handel Vilmos főesperes s Bobál Samu
kíséretében, kik közül az előbbi liturgizált, utóbbi
lelkész a 84. zsoltárt énekelte. A második ének
után dr. Baltik Frigyes püspök mondotta a felszentelési beszédet tótul, I. Kor. 1, 4—9. alapján. Ide
való igék voltak ezek, mert hiszen nagyon kevés
olyan gyülekezet van, mint a hontsomosi. Tartal
mas szép beszéde, oktatása örömkönnyeket csalt
nemcsak a hontsomosi hívek szemébe, hanem má
sokéba is.
Bizony, csak úgy lesz erős egyházunk, ha min
den keresztyén ház Isten házává változik, ahol az
Isten igéje mindennapi, ahol Krisztus erősít s meg
szenteli az ember életét.
Sokáig beszélt, mégis jól esett szavát hallgatni,
így csak az beszélhet, akiben a Krisztus lelke lako
zik. A tót beszéd után Róni. 1, 16. alapján magyarul
beszélt; bizony megszívlelhetnék mindnyájan az
igében mondottakat, különösen a mai anyagias
világban.
A beszéd után felavatta a templomot, annak
egyes részeit, az oltárt, amely három részre van
osztva. Közepén Krisztus alakja, Kubányi Lajos
eredeti festménye, kétoldalt márványutánzatú kövön
szentirási helyek: Ján. 12, 46. és Ján. 14, 23, a
gyönyörű keresztelő medencét, szószéket, edénye
ket stb. „Isten a mi erős várunk" ének eléneklése után Handel Vilmos főesperes felolvasta az
evangéliumot, Luk. 19, 1—10 s Credo eléneklése
után Martis János mondotta el ünnepi beszédét
1. Mózes k. 28, 16 —17 alapján, szép tartalommal
s „szeressétek ezen házat, mert ez 1. Isten háza,
2. a menny „kapuja" felosztással. Majd felolvasta a
templomépítés történetét. A 275 lélekből álló gyü
lekezet 30.500 koronát fordított a templom építé
sére, fuvarokon kívül, amelyek szakértői értéke
10.000 korona. A templomot 1907 májusban kezd
ték építeni. Építés közben meghalt buzgó lelkésze,
Blaskovits Miliduch; szerencséje, hogy volt s van
buzgó felügyelője, Lehotzky Gusztáv, akinek nagy
érdemei vannak az építés körül. Hogy evangélikus
egyházunk nem hanyatlik, mutatja legjobban a
hívek páratlan áldozatkészsége. Minden egyes család
apa fizetett 680—1000 kor.-ig s hozzá jött vagy
100 fuvar, de tekintetbe kell venni, hogy ezen hívek
mind egyszerű szegény földmívesek s ezt rövid idő
alatt tették meg. A templomra begyűlt 275 lélek
után 20 korona személyadóból 5500 K, 32 darab
telek után 453 K 12 fillérjével 14.500 K. Alapjuk
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már volt tartalékban 6800 K, ehhez jött az egye
temes gyámintézettől 100 K, br. Baldácsy-alapból
100 K, esperességi gyámintézettől 99 K 60 fillér.
Egyesek is adakoztak: Prazsenyicza György sógo
rával, Mihálylyal Amerikából 15 K, Rados Sándor
Amerikából 12 K, Gajdos János 2 K, Paulinyi Pál
Amerikából 2 K, Orem Badin 4 K 20 fill., Smid
Ipolyság 4 K, Lesenici biró 19 K, Macharel, Krizsan
1—1 K, Jankov János 10 K Túrról; Letovics
juhász 10 K, Oberth György 2 K, Marenky molnár
30 K ; összesen begyűlt 413 K 80 fill. Országos
gyűjtésből bejött: 3107 IÁ 53 fill., rakonczai hívek
46 K 50 fillért gyűjtöttek.
Orgonára gyűjtés: 339 K 12 fill., oltárképre be
gyűlt 713 K 43 fill., keresztelő medencére 296 K
76 fill., oltárterítőre 65 K, harangokra 3363 K
09 fill., kölcsönöztek 2500 K-t. Az összes bevétel
volt 33.960 K 65 fill., ebből kifizettek templomra
29.000 K-t (fizetendő még 2500 K kaució). Új
harangokra fizettek 3315 K 34 fill.-t, keresztelő
medencére 300 K, orgonára 400 K foglalót adtak
(2600 K-ba fog kerülni), oltárképre 120 K került.
Egyesek ajándékoztak: bibliát (Gajdos Pál 22 K
értékben), albát (Zatko Mária 8 K ért.), csillárt
(263 K értékben Planka Mária özv.), konfirmándusok másik csillárra 150 K-t, kereszteléshez szük
séges edényeket (Pavlov Anna), gyertyákat (Palkovics 20 K ért. s Gabul Ceffer Anna 7 IÁ értékben).
Mindezt teljes odaadással, örömmel s minden zú
golódás nélkül. Tudták, amit tesznek, Isten dicső
ségére teszik. Ilyen ereje van a mi evangélikus
vallásunknak. Az alatt, míg Martis János bent a
templomban beszélt, Jamriska csalli lelkész a sza
badban méltatta a nap jelentőségét azok előtt, akik
a templomba be nem fértek.
Szlávik György, Fuchsz Samu közreműködésé
vel kiszolgáltatta az Úr vacsoráját a jelen volt lel
készeknek s három presbiternek. Szokásos egyházi
befejezés után a püspök megáldotta a gyülekezetei.
így folyt le a hontsomosi templomavatás. Adja
a jó Isten, hogy azon szép harmónia, amely ezen
a napon itt uralkodott, otthonos legyen mindig Hontsomoson, az egyház és a haza javára, népének
örömére s üdvére.
Ezt akarja elérni az újonnan megválasztott lel
kész, Martis János. Ebben segítse őt a jó Isten !
Egyház-Marót.
Bobál Samu,
ev. lelkész.

JÓ K Ö N Y V EK .
A Protestáns Árvaházi Naptár megjelent. Szabolcska Mihály szerkesztésében. Ára 60 fillér. Leg
közelebb ismertetni fogjuk.
Kovács Andor, orosházi lelkész „Lelki Tavasz"
címen karácsony előtt gyermekeknek szóló imádságos könyvet ád ki. Ára különböző kiadásokban
2, 3 és 5 korona. A szerzőnek, akitől éppen most
közöl lapunk egy tanulságos szép cikket s a kinek
„Balzsam" című imádságos könyve már közkézen
forog, e művére is felhívjuk olvasóink figyelmét.
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17. sz.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

Versek. Legifjabb Szász Károly, aki körülbelül
két évtized előtt nagyon szépen tűnt föl ifjabb
lírikusaink között, meleg hangulatú, tiszta csengésű
és avatott lelkű verseivel, de akit a hivatali élet
lefoglaltsága később elvont a poézis hímes meze
jéről: most elhatározta, hogy egy kis kötetbe össze
foglalja és kiadja eredeti költeményeit s köztük
néhány fordítását, amelyek különböző lapok és
folyóiratok hasábjain jelentek meg. A könyvre elő
fizetési felhívást bocsátott ki. A verskötet ára 3
korona lesz s az előfizetők december 10-ig küldjék
be a pénzt a szerzőnek, Szász Károly miniszteri
osztálytanácsosnak^ címére (IV., gr. Károlyi-u. 12..)
Dr. Szelényi Ödön késmárki evang. főgimná
ziumi tanár előfizetést hirdet „írói arcképek“ című
munkájára. E mű hírneves modern írók és gondol
kodók (mint Haeckel Ernő, Ibsen Henrik, Tolsztoj
Leó, Ellen Key, Böhm Károly, Ernst Ottó stb.)
népszerű méltatása kapcsán korunk főbb eszméinek
és uralkodó törekvéseinek (individualizmus, szociális
kérdés, a sexuális probléma, a nevelés reformja,
ismerettani kutatások stb.) ismertetését is felöleli.
A mű 1909 elején jelenik meg, ára 2 K lesz.
Jelentkezéseket elfogad a szerző, vagy Wiesner
J. F. könyvkereskedése Késmárkon.

házmegye, Lovászpatonai elemi iskola, Frenyó Győző,
Vitális Béla, Kovácsik Samu, Zalai egyházmegye. 1909-re:
Felsőlövői egyház; 1907 és 1908-ra: Raffay Sándor, Frint
Lajos, Mayer Endre; 1907-re: Némedy Béla, Mihályi Lászlóné
(4 korona).
4. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1908-ra:
Glatz Béla, Kondor Vilmos.
5. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1907-re:
Polgárdi Jánosné; 1907 és 1908-ra: Szeberényi Lajos, Tóth
Góher Mihály; 1906—1908-ra: özv. Merza Károlyné; 1908
és 1909-re: Kelemen Pál.
6 Kiskőrösi Luther-estély offertoriumának felerésze:
50 korona.
7. Kiadványokért, Evang. Könyvkereskedés útján 1000
korona.
Összesen befolyt 2760 korona.
Budapest, 1908 november 1.

B endl Henrik
társ. pénztáros.

Megjelent és a Luther-Társaság Ev. Könyvkereskedésében
Budapesten, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. kapható;
Protestáns Árvaházi

Képes N a p tá r az 1909. évre.
— Szerkesztette: Szabolcska Mihály.

—

Ara <>0 fillér, az összeg beküldése ellen portomentesen 80 fillér.
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K érjük ig e n t is z t e lt o lv a só in k a t,

hogy szíveskedjenek könyvszükségletük beszerzése végett a

Luther-T ársaság.

Luther-Társaság Evang. Könyvkereskedésehez

A Luther-Társaság pénztárába 1908 szeptember 1-tó'l
30-ig befolyt összegek kim utatása:
1. Alapitó tagok tőkefizetése: Zsilinszky Mihály v. b.
t. t. 80 kor.
2. Rendes tagoktól évi 8 koronával 1908-ra: Petőcz
Ferencz, Sztehló Gerö, Scholtz Gyula, Noszkó István, id.
Aloziebler András, dr. Haviár Gyula, Beszterczebányai gim
názium, Blatniczky Pál, Hetyey Mór, Varga Márton, Belóczy
Sándor, Benka Gyula, Pröhle Henrik, Joó Vincze, Harkai
egyház, Zalaegerszegi egyház, Király Mátyás, dr. Zsilinszky
Endre, Szelényi Oszkár, Soproni alsó egyhm. leik.-egylet,
Nádorfa egyház, Lavelé Miklós. 1907 és i9-8-ra: Mikler
Sámuel, Fausz Vilmos.
3. Fiókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1908-ra:
Geittlinger Pál.
4. Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával 1908-ra:
Farkas János.;1908 és 1909-re: Brenn Zoltán, Rédey János.
1907 és 1908-ra: Okályi Adolf. 1906, 1908-ra: Zábaji Béla.
Összesen befolyt 302 korona.
Budapest, 1908 október 1.

(Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a.) fordulni. A LutherTársaság könyvkereskedése az első, minden ízében protestáns
könyvkereskedés, melynek gyarapodása érdekében áll minden
hitsorsosunknak.
Hangsúlyozzuk, hogy a társaság utazó-ügynököket
nem tart és ha ilyenek mégis jelentkeznek, azok közön
séges csalók.

A Luther-Társaság pénztárába 1908 október 1-től 31-ig
befolyt összegek kim utatása:
1. Egyházkerületek adományai: Tiszai egyházkerület 600
kor., Dunántúli egyházkerület 600 kor.
2. Alapítótagok kamatfizetése 1908-ra: Laszkáry Gyula
10 kor.; 1909-re: Szentiványi József 10 kor.; 1907és 1908-ra:
Beniczky Árpád 20 kor.
3. Rendes tagoktól évi 8 koronával, 1908-ra: dr. Sze
lényi Ödön, Clark Simon, Bechl Rezső, Eperjesi I-sö egy
ház. Aloziebler Mihály, ifj. Aloziebler András, Réti egyház,
Horváth .Sámuel, özv. Gravatsch Agostné, Holéczy Mariska,
Stubner Simon, Modori leányiskola, Skita Sándor, Késmárki
fögimn. olvasókör, Frint i Béla, Nauzendorf Henrikné, Fábián
Imre, Baldauf Gusztáv, Pápai egyház, Welky János, Ivanovits Győző, Greisiger Róbert. Körmöczbányai egyház, Barsi
egyházmegye, Raab Károly, Bakonymagyarszombathelyi
egyház. Hofbauer Pál, Payr Sándor, dr. Baltik Frigyes,
Ihász, László, Doleschall Lajos, dr. Masznyik Endre, Bancsó
Antal, Stettner Gyula, Honétzy Pál, Pozsonyi lyceum, dr.
Szlávik Mátyás, Schnabel Emil, Török Gyuláné, Rakitovszky
Mihály, Diósgyőri egyház, dr. Örkényi Ede Tiszavidéki egy

! Legújabb!

! Legújabb!

Most jelentek meg és kaphatók a Luther-Társa
ság Ev. K önyvkereskedésében, Budapesten,
Vili., Szentkirályi-utcza 51/a.
Lelkipásztorkodástan (Theologia pastoralis). írta Csiky Lajos.
Pályadijat nyert mü. Ára fűzve 6 K, vászonba kötve 8 K
Protestáns egyházirodalmunk legfontosabb termékeinek
egyike, melynélkülözhetetlen minden protestáns könyvtárban.
Az ágost. hitv. evang. keresztyén egyház régi emlékei.
Az evang. egyházkerületek támogatásával kiadja a LutherTársaság. I. kötet Egyesség könyve. 1598. Sajtó alá ren: : dezte dr. M asznyik Endre. Ára 2 K. ; :
Jézus Krisztus és a szocziáiizinus. Az evangéliumok
nyomán irta Mayer Endre, theol. akad. dékántanár Eperjesen.
: Ara fűzve 1 K 50 fillér. ; :

Egyházunk Nagyjai:
VII. Báró Radvánszky Béla emlékezete. írta Zsilinszky
: : Mihály. R. B. arczképével. Ára 20 fillér. : :
VIII Kanizsai Orsolya főrangú magyar nő a XVI. század: : ból. Irta Payr Sándor. Ara 40 fillér. : :

A Luther-Társaság népies iratai:
45. füzet. Találkozás idegenben. „Azoknak, kik Isten orszá
gát szeretik, mindenek egyformán javokra vannak. El
beszélés. írta Geduly Lajos. Ára 10 öli.
46. füzet. Légy hű mind halálig. Elbeszélés. írta Raffay
Sándor. Ára 10 fillér.
47. fiizet A műveltségről. írta Kapi Béla, körmendi lelkész.
Ára fűzve 10 fillér.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, VI., Aradi-utca 14.

43.428.

